
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
13 ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
 
 
Αγαπητοί Γονείς, 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Στάση Ζωής», οργανώνουμε δράσεις αγάπης, τώρα μάλιστα, που πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα. Μία από αυτές είναι και η «Εβδομάδα Προσφοράς» από 13 έως και 17 Δεκεμβρίου, στην οποία 
συμμετέχουν όλες οι βαθμίδες.  
 
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε κι εσείς, μαζί με τα παιδιά σας, σε αυτή τη δράση συγκεντρώνοντας είδη πρώτης 
ανάγκης για τους παρακάτω φορείς. 
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
«ΔΕΣΜΟΣ» - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο για τη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης 

 
ΠΝ1 - ΠΝ4 - ΠΝ6: πάνες 
ΝΝ2 - ΝΝ3 - ΝΝ5: βρεφικά γάλατα 
 

Α’ & Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
«ΔΕΣΜΟΣ» - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο για τη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης 

 
Α1: αλεύρι 
Α2: δημητριακά  
Α3: γάλα εβαπορέ  
Α4: ζάχαρη 
Α5: ζυμαρικά 
 
Β1: κονσέρβες (π.χ. όσπρια, τόνο, καλαμπόκι, μανιτάρια, κόκκινα φασόλια κ.ά.) 
Β2: μπισκότα  
Β3: όσπρια  
Β4: ρύζι  
Β5: συσκευασμένοι χυμοί ντομάτας 

 
Γ’ & Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ “SOS” 
 

Δημητριακά, γάλα εβαπορέ, μέλι, μαρμελάδες, φυστικοβούτυρο, ταχίνι, μπισκότα, κρουασάν, φρυγανιές, 
ψωμί του τοστ, συσκευασμένα κριτσίνια, λάδι 

 
Ε’ & ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ “SOS” 

 
Όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, ρύζι, συσκευασμένοι τοματοχυμοί, πελτές ντομάτας, καρυκεύματα (π.χ. κύβοι 
μαγειρικής, συσκευασίες με: πιπέρι, κανέλες-γαρύφαλλα, μπαχάρι, κύμινο, δαφνόφυλλα κ.α.) 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 
 

Α1 & Α2: ελαιόλαδο 
Α3: χαρτί ρολό κουζίνας 
Α4 & Α5: όσπρια 
Β1 & Β2: ζυμαρικά 
Β3 & Β4: τοματοπολτός 
Γ1 & Γ2: γάλα εβαπορέ 
Γ3 & Γ4: ζάχαρη  

 
ΛΥΚΕΙΟ  
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

 
Α1, Α2, Α3: όσπρια 
Α4, Α5, Β1: ζυμαρικά  



Β2, Β3: ελαιόλαδο 
Β4, Γ1: γάλα εβαπορέ 
Γ2, Γ3: τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε κονσέρβα  
Γ4: ζάχαρη 
Γ5: ρολό χαρτί κουζίνας 
 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
«ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ» - Υποστήριξη Κοινωνικά Αποκλεισμένων Παιδιών και Οικογενειών 

 
Τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, ρύζι, γάλα εβαπορέ, βρεφικές κρέμες, μπισκότα, ελαιόλαδο, αλεύρι, 
δημητριακά, ζάχαρη, κονσέρβες) 
Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, πάνες, οδοντόκρεμες) 

 
 
Σας παρακαλούμε να στείλετε με τα παιδιά σας όποια από τα παραπάνω είδη αντιστοιχούν στη βαθμίδα φοίτησης 
και σε όποια ποσότητα θέλετε.  
 

Περιμένουμε την προσφορά αγάπης σας από 13 έως και 17 Δεκεμβρίου. 
 

 
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία  

και σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές! 
 
 

Ράνια Κωστελέτου 
Υπεύθυνη Νηπιαγωγείου 

Υπεύθυνη Προγράμματος «Στάση Ζωής» 
 


